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Apare în fiecare Dumineca.

Dumineca a patra după
Rusalii.
Intrând Isus în Capernaum venit-a la
dânsul un sutaş rugându-1 şi zicând : Doamne,
sluga mea zace în casă neputincios şi rău
se chinueşte. Şi i-a zis Isus: voiu veni şi-1
voiu vindecă. Şi răspunzând sutaşul a z i s :
Doamne, nu sunt vrednic ca să intri supt
acopăremântul meu. ci zi numai cu cuvân
tul şi se va vindeca sluga mea. — Isus
Hristos a îngăduit ca sutaşul să-i răspundă
aşa,' ca prin pilda unui soldat păgân — cum
era sutaşul, să ruşineze pe Jidovi, poporul
său ales şi atât de încărcat cu daruri, dar
care era departe de c r e d i t a şi de evlavia pă
gânului sutaş. Şi noi prin darul ce-1 avem de a
fi creştini catolici, şi cu evlavie crescuţi în
aceasta sfăntă lege, suntem fii din poporul
ales şi plăcut lui Dumnezeu. Dar cât de
tare trebue să ne ruşinăm, când vedem că
atătia inşi, mai puţin dăruiţi decât noi, cu
mai putină ştiinţă, cu mai puţine ajutoare şi
cu mai pujine mijloace decât noi, sunt mai
evlavioşi ca noi. mai credincioşi, mai cu
cernici, mai râvnitori. — Dacă nu ne ruşi
năm acuma, ne vom ruşina de bună seamă
în ziua cea din urmă a judecăţii, când vom
vedea pe atâţia inşi mai pe sus decât noi
în mărire, pentru-că acuma sunt mai pe sus
decât noi în virtute. Poate că în ziua aceea
ei vor fi întru mărire, iar noi fiindcă nu am
conlucrat cu luminile credinţei, vom fi alun
gaţi împreună cu cei osândiţi.
*
*
Ce mare credinţă a avut bunul sutaş!
El nu cunoştea Sfânta Scriptură, nu ştia
nimica despre vechii Patriarhi şi Proroci,
nici despre atâtea minuni, ce le-a făcut
Dumnezeu cu poporul său cel a l e s : cu
toate acestea el a recunoscut în Isus pe
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Preţul unui exemplar: 1 Leu.
dumnezeescul Mesia, pe adevăratul Fiu alui
Dumnezeu, pe Cel atot puternic, care cu un
singur cuvânt, cu un semn putea dărui să
nătate slugii sale, care era neputincios! Ji
dovii dimpotrivă, nu l'au cunoscut pe Isus
şi nu au vrut să-1 recunoască. Ei şi-au în
chis ochii dinaintea minunilor celor mari, cu
cari Isus Hristos a arătat şi a mărturisit că
El este Fiul lui Dumnezeu, Aceasta ne do
vedeşte două lucruri : 1, că credinţa este
darul lui Dumnezeu, harul său : milueşte pe
cine vrea, şi se îndură spre cine vrea,
2. Dumnezeu împărteste darurile sale la cei
simplii şi la cei smeriţi, şi Ie tăgădueşte
celor mândri şi făloşi, sumeti, *cum erau
tocmai Jidovii: Dumnezeu celor mândri le
stă împotrivă, iară celor smeriţi le dă dar —
scrie Sf. Iacob în epistola sa catolică. — Nu
vă mirafi văzând atâfia necredincioşi în
lume, şi atâţia cari nu au credinţă. Ei sunt
lipsiţi de un bine atât de mare pentru viata
lor stricată, pentru inima lor necurată şi
pentru sumetia lor cea mare. Să învăţăm
dela sutaşul dîn Evangelia de astăzi să fim
smerifi, dacă vrem ca Dumnezeu să ne dea
daruri şi să ne păzească credinţa.

Cuvintele acelea ale sutaşului: Doamne
nu sunt vrednic . . . Ie zic astăzi şi preoţii
— şi credincioşii — în rugăciunile pe cari
rostesc la noi în taină înainte de a se îm
părtăşi cu preasfântă Taină a Cuminăcăturei.
Aceste cuvenite trebue să le însoţim cu
simţământul adânc şi sincer al nevredniciei
noastre. Cât de mult, cât de tare trebue să
ne smerim înaintea Domnului Nostru Isus
Hristos, carele Dumnezeul mărirei fiind, s'a
înjosit şi coborît până ia n o i : Micşoratu-s'a
pe sine însuşi...
Ca să deşteptăm în inima
noastră acest simţământ, trebue să cumpă

nim josnicia fiinţei
noastre,
nimîcinicia
noastră cea mare, greutatea şi mulţimea
peeaţilor noastre, nemulţumirea şi nerecunoştinta noastră fată 4© atâtea binefaceri
dumnezeeşti, fată de atâta bunătate a Dom
nului cătră noi. Prin putină umilinţă adevă
rată, putem face destul fată de atâtea mari
datorii ce la avem cătră Dumnezeu, ne pu
tem face plăcuţi înaintea lui Dumnezeu,
care a spus limpede că vre să dea darul
său celor umiliţi, smeriţi: celor smeriţi le dă
dar.

Dumnezeu şi Preasfânta
Treime.
I. Despre Dumnezeu.
Existinţa lui Dumnezeu. Fénelon. Casă
în un ostrov (inzulă) pustiu. Sunt o seamă
de oameni, atât de orbi, încât neagă (tăgâduesc), cel puţin cu gură, existenta sau fiinţa
unui Dumnezeu ziditor al lumei, Dacă între
băm pe astfel de oameni: aşadară cine a
făcut lumea ? răspund că lumea s a
făcut
din întâmplare. Fénelon un mare învăţat
francez, zicea, că el dacă s'ar întâlni cu un
om, care nu crede în Dumnezeu, nu ar sta
de vorbă cu el. Ci i-ar zice numai atâta:
Să-şi închipuiască un vifor şi vreme grea
ce Iar apuca pe o mare, după acel vifor
prin'o minune s'ar trezi aruncat pe o inzulă
(pe un ostrov) pustie. Acolo află o casă fru
moasă, în casă vede tot felul de unelte bune :
masă, scaune, pat, cuptor, icoane, dulapuri,
lăzi, ceteri, cărţi aşezate frumos în biblioteci,
dar nu vede nici un om. V a crede el că
toate acelea: casa, uneltele, cărţile şi cele
lalte s'au făcut din întâmplare, fără de ajutoru vreunui o m ? Apoi lumea, a cărei rânduială şi armonie este de mii de ori mai
minunată, să fie un lucru al întâmplării
oarbe ?
Oare sunt ateişti? Robert O w e n . în
treagă omenimea, tot neamul omenesc din
lume, spune sus şi tare, că este Dumnezeu.
Oamenii cu minte sănătoasă învaţă cu toţii
acest adevăr într'un glas, cu o gură şi cu o
inimă. Acest glas de obşte izvoreşte din fi
rea pricepătoare şi întălegătoare a omului.
De aici urmează că, dacă ateiştii (adeeă
oamenii cari zic că nu este Dumnezeu) ar

avea drept, atunci întreg neamul omenesc
ar greşi, ceeace este eu neputinţă. Aşa dară
nu poate fi ateu sau ateis<(oni fără Dum
nezeu) din convingere, adânc convins şi
deplin încrezut din puterea dovezilor.
Dar apoi oare sunt ateişti din neştiinţă,
din prostie, şi de bună credinţă ? Răspund
apriat: între dobitoace, da : între oameni, nu^
Robert Owen, mort în 1858, neaflând
pe celea două globuri pământeşti nici un
popor fără Dumnezeu, a socotit în mintea
lui sclintită, că va face, va alcătui el un
popor, care să nu creadă de loc în Dum
nezeu. In anul 1823, adună în Statele Unite
o mulţime de oameni răi, ticăloşi, blăstematj,
afurisiţi, din cari voia să facă o colonie, un
ţinut deosebit Le-a dat un pământ întins în
Indiana, şi a făcut planul unei cetăţi, pe
care a numit'o New-Harmony. Acolo un
singur lucru era oprit, anume: să nu se
grăiască despre Dumnezeu, nici să nu se
rostească nici măcar numele Lui. Noua ce
tate avea la îndemână toate bunătăţile pă
mânteşti şi lumeşti, căci Robert Owen se
îngrijea să nu ducă lipsă nimeni de nimica.
Cu toate acestea, aceea cetate n'a avut viată
nici de zece ani ea s'a nimicit în aşa chip»
încât după aceea nici nu s'a mai grăit des
pre dânsa.
t

Vanini. Ateismul din obârşie, calm,
liniştit şi neconturbat, nu se află între oameni.
Aceia cari socotesc să-şi susţină părerea lor
până acolo, încât să spună că nu este Dum
nezeu, îşi acoper fata cu un obrăzar . . . La
cea d'intâi întâmplare nefericită, cade obrăzarul pus; rămâne omul, şi ateul (cel fără
Dumnezeu) dispare, se face nevăzut. Ateis
tul Vanini născut în regatul Neapol în an
1585, fiind că zicea că nu este Dumnezeu, a
fost osândit să fie ars pe un rug de foc.
Când a văzut rugul aprins pe, care avea să
fie aşezat, a strigat: Oh!
Dumnezeule!
Ateu ruşinat de o doamnă. Un învă
ţăcel al lui Vanini, după ce zadarnic pre
dicase ateismul în un cerc de doamne, so
coti că-şi va răzbună pentru nepăsarea lor,
zicând : „Iertati-mi, doamnelor greşeala mea.
Eu socoteam, că într'o societate atât de
aleasă, nu voiu fi eu singur, care să am
cinstea de a nu crede în Dumnezeu. Nu eşti
singur, nu domnule, grăi doamne casei:
caii miei, cânele mieu dela casă, pisica
mea încă au aceasta onoare, cinste: cu
aceea deosebire că aceste bune dobitoace
au judecata aceea — că nu se laudă,
nu se fălesc cu acest lucru . . .',

Ateul, tinera fată, şi oul. Aşa dară
nu sunt atei sau ateişti de bună credinţă.
Aceasta culme afărădelegii, ce se numeşte
ateism, este o buruiană veninoasă, care nu
încolţeşte decât numai în noroiul unei inimi
rele şi stricate. Un tinăr dela tară a fost
trimis la Pariz să înveţe carte. Insotindu-se
cu tovarăşi stricaţi şi necredincioşi, în scurtă
vreme a ajuns şi dânsul pe calea păcatelor
şi fărădelegilor. Intorcându-se în satul său
dela tară, în familia sa, îşi lua aerul de fi
lozof, de tinăr înţelept, şi îşi bătea joc de
rugăciuni şi de deprinderile de evlavie, pe
cari el le părăsise.
Intr'o zi a fost invitat la o casă de
cinste, unde era o numeroasă societate, de
domni şi doamne. In vreme ce se încinse
vorba între ei despre multe lucruri din lume,
două fete tinere, una de 12 ani, şi ceealaită
de 14 ani, ceteau împreună — încet lângă o
fereastră. Se apropie de ele filozoful nostru,
şi le întreabă zîmbind, ce roman citesc. —
Domnule — răspunse cea mai mare fetită,
noi nu citim romane, ci istoria
poporului
lui Dumnezeu,
istoria biblică. — Domni
şoară, zise el cu acelaş aer, aşadară Domnia-Ta crezi că este Dumnezeu ? — Uimindu-se de aceste cuvinte» tinerele fete se
uitară una la alta cu mirare, şi roşiră Ia
fată. Insă îndată cea mai mare — plină de
curaj, z i s e ; Dar DTa. Domnule,
nu crezi
că este Dumnezeu ? Oarecândva, răspunse
studentul dela Pariz, credeam şi eu, dar
după ce am învăţat filozofia
şi politica,
acum nu mai cred. Noi, e drept, n'am în*
vătat ştiinţe aşa de înalte; dar fiindcă DTa
eşti mai înţelept ca noi, sa fii aşa bun,
domnule, să ne spui, de unde vine un ou?
Cuvintele aceste din urmă au fost ros
tite cu un glas destul de înalt, ridicat. Mai
mulţi domni şi doamne atunci s a u apropiat
de fereastă, ca să asculte vorbirea, care se
părea interesantă. — „Da, domnule, să ne
spui, zise şi fetita cea tinără, de unde vine
un ou ? Ce mai întrebare! un ou doară
vine din găină. Dar găina de unde v i n e ?
Din un ou. — Ei bine, acum să ne spui:
care din două a fost mai întâi: găina ori
oul ? — Eu nu ştiu ce voiţi să ziceţi cu
ouăle voastre şi cu găinile voastre : dar în
urma urmelor dintre aceste două lucruri
mai întâi a fost găina. — A ş e dară este o
găină, care nu s'a făcut din ou ? . . . reluă
fetita. Iată, domnişoară, nu găina a fost mai
întâi, ci oul. Aşa dară a fost un ou, care

nu s'a făcut din găină? întrebă iarăş buna
fetită. Dar uită. dşoară, să ierp, scuză . . ,
iată . . . pentru-că . . . v e d e ţ i . . , Cea c e
văd eu, domnule, zise fetita, este aceea că
nu ne ştii spune, că oare oul a fost întâi
ori găina ? I Ei bine, reluă ateistul tinăr:
zic că a fost găina. — Bine, zise fetita,
atunci dacă a fost o găina, care mi se pare
că vreţi să mă socotiţi ca pe o muiere de
rând, din popor. — Ba nici decum, dom
nule, numai te rog să-mi spui cîne a făcut
pe cea d'intâi mamă a tuturor găinilor şi a
tuturor ouălor ? . . , Dar în urmă . . . în
urma urmelor . . . Fiind că nu stii, să îmi
îngăduieşti, să te învăţ şi să-ti spun e u :
Cel ce a făcut cea d'intâi găină, este chiar
acela, care a făcut lumea, şi pe acest făcă
tor al tuturor îl numim Dumnezeu. Cum ? I
Domnule, DTa nu ai putut — fără Dumne
zeu — să-mi esplici, să-mi tâlcueşti existinta (fiinţa) unui ou, şi a unei găini, şi apoi
zici, că ştiinţa învaţă să explici fără Dum
nezeu existinta lumei?". — Tinărul necre
dincios nu mai aşteptă altceva, îşi lua pe
ascuns pălăria sa, şi ieşi din casă ruşinat
ca o vulpe — care ar fi fost prinsă de-o
găină.

Din catechism.
Partea IV.
Despre Dumnezeu ca Răscumpă
rător.
§. 1. Naşterea Iui Isus.
53. Cine ne-a răscumpărat?
Isus Hrîstos.
Un om se ducea din Ierusalim
la Ierichon şi a căzut intre tâlhari,
cari desbracându-1 şi rânindu-1 s'au
dus, lăsându-1 abia viu. Şi din intimplare se ducea un preot pe aceea cale,
şi vezându-1 a trecut alăturea. Ase
menea şi un levit venind la acel loc,
şi vezându-1 a trecut pe alăturea. Iar
un Samaritean mergând pe cale, a
venit la el şi vezându-1 i sa făcut
milă. Şi apropiindu-se a legat ranele
lui, turnând olei şi vin şi punându-1
pe animalul său l'a dus la o casa de
oaspeţi, şi a purtat grije deel."(Luca
10, 30—34.)

Omul care mergea din Ierusalim
la Ierichon, era Adam şi în el intreg
neamul omenesc. Adam din starea
cea mai fericită a raiului care a fost
dată lui şi neamului intreg omenesc,
prin înşelăciunea diavolului a ajuns
în starea cea mai ticăloasă. Cine s'a
indurat de Adam şi de urmaşii lui?
Preotul ori Levitul ? adecă legea mo
zaica . . . profeţii legei vechi ? Nu!
au trecut lângă el amândoi! Nu a
fost în stare a vindeca ranele făcute
de spiritul cel râu. A sosit în fine
samariteanul. Fiul lui Dumnezeu coborit din cer a luat fiînla omenească.
Fiul lui Dumnezeu s'a suit pe anima
lul său, adecă a luat fiinţă omene
ască şi a intrat in lume adresându-se
cătră Părintele Tatăl „trup mi-ai să
vârşit Doamne, iata viu ca să împli
nesc voinţa Ta."

Ochianul lui Copernic. Toti ştiu că
Copernic, autorul unui sistem planetar care
a luat numele dela dânsul, era un canonic
din Frauenburg în Prusia orientală. Cated
rala din acest oraş are foarte multe lucruri
vrednice de a fi vizitate. Se întimplă că un
grup de persoane vizita această biserică sub
conducerea unui sacristan. Intre altele sacristanul îi opri înaintea unui altar, şi Ie arătă
nişte moaşte ce se aflau acolo. Un domn
din acel grup îşi arătă îndată îndoelile sale
cum că acelea n'ar fi adevărate moaşte
după cum se spune. Conducătorul răspunse :
„Domnule, mărturia Bisericii ia orice îndo
ială." „Pentru mine. răspunse domnul cu
îndoelile, mărturia Bisericii n'are nici o valo
are". Vorba se sfârşi aci. După aceea veniră
în sacristie, unde sacristanul deschise un
dulap în care se aflau tot felul de fiare
vechi şi, scofind afară o teavă de fier, z i s e :

„Iată aici, domnilor, un lucru de foarte mare
valoare : ţeava dela ochianul lui £ppernic."
Ţeava trecu din mână în mână; după ce o
examina bine, domnul cu moaştele zise :
„Cum se poate ca un obiect de valoare is
torică atât de mare să fie aruncat între aceste
fiare vechi?" La aceste cuvinte sacristanul
isbucni în râs şi zise ; „Domnule, ochianul
a fost inventat la vreo şasezeci de ani după
moartea lui Copernic, şi totuşi d-ta m'ai cre
zut îndată ; pe când adineaori când ji-am
vorbit despre lucruri religioase, şi aduceam
mărturia de veacuri a Bisericii, nai voit să
mă crezi de loc. Această teavă de fier caremi slujeşte numai ca să pregătesc lumână
rile, am scos-o afară numai ca să glumesc.
V ă rog domnilor, să mă iertaţi, pentrucă
cine cunoaşte istoria, fără îndoială a văzut
îndată că eu glumeam." Astfel neciedinciosul rămase păcălit şi şterse repede putina.
Vedeţi cum fac atâţia oameni : când e
vorba de învăţătura Bisericii, chiar dacă ar
veni un înger din cer, tot nu vreau să cre
adă ; pe când atâtea prostii le înghit fără să
se mai gândească.
Ca o foaie de hârtie albă. Doi domn
vorbiau împreună. Unul din ei întreabă pe
celait : „Ce religiune ai d-ta ?" EI răspunse :
„Eu n'am nici o religiune, în această privinţă
eu sunt ca o foaie de hârtie albă". Dar cel
dintâiu care era un om foarte evlavios îi
zise ; „TJacă e aşa, Domnule, bagă de se
amă ca nu cumva diavolul să-şi scrie nu
mele pe această hârtie albă !" Aceste cuvinte
curajoasă sguduiră adânc pe necredincios şi
nu putu să le mai uite. 0 rază a harulu
dumnezeesc pătrunse în acea clipă în inima
lui şi de atunci înainte se interesă tot mai
mult despre lucrurile religioase şi cu incetul
începu a se ruga cum îl învăţase mama sa
când era copil. Acest om era un învăţat,
numit Buchenau. El însuşi povestea deseori
această întâmplare.
Sentinela Catolică Iaşi.
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